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Samenvatting 

Professionals in allerlei sectoren richten steeds vaker hun blik naar buiten, op zoek naar bronnen van 

kennis en expertise die kunnen helpen om complexe vraagstukken te beantwoorden. Deze neiging 

naar verspreide bronnen van kennis wordt verder versterkt doordat communicatie over organisatie- 

en geografische grenzen steeds eenvoudiger wordt, dankzij de toenemende beschikbaarheid van 

ICT. De sector van ontwikkelingssamenwerking is een duidelijk voorbeeld van deze tendens. 

Ontwikkelingssamenwerking is immers afhankelijk van de middelen en expertise van heterogene 

belanghebbenden, zoals NGOs, donoren, beleidsmakers en lokale doelgroepen, om haar 

doelstellingen te realiseren. Een dergelijke brede groep belanghebbenden vertegenwoordigt echter 

ook een breed skala aan visies op wat de meeste prioriteit verdient.  

Dit onderzoek toont hoe ontwikkelingswerkers omgaan met heterogene visies, terwijl ze 

tegelijkertijd moeten samenwerken om gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Aan de hand van 

een interdisciplinaire benadering is een drietal kwalitatieve empirische studies uitgevoerd van 

kennisuitwisseling op organisatie-, netwerk-, en individuele niveaus, omtrent de onderzoeksvraag: 

‘Hoe draagt kennismanagement bij aan participatieve ontwikkelingssamenwerking, gezien de 

heterogene visies in de sector?’. Het onderzoek toont hoe mensen hun kennisbehoeftes 

organiseren, aan de hand van zowel formele als informele vormen van kennismanagement. Tevens 

belicht het onderzoek hoe kennismanagement al dan niet bijdraagt aan participatieve 

ontwikkelingsdoelstellingen, die erop gericht zijn om medezeggenschap in besluitvormingsprocessen 

te versterken. Het onderzoek biedt een contributie aan ontwikkelingsstudies, door een 

ontwikkelingsspecifieke vorm van kennismanagement te genereren. Het levert ook een contributie 

aan organisatiewetenschappen, door uitleg te bieden over de manier waarop heterogeniteit niet 

zozeer wordt weggewerkt, maar tot uiting komt en ruimte wordt geboden, in 

samenwerkingsverbanden tussen uiteenlopende belanghebbenden.  


